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«اإلعاقة» تؤجل اللجان الطبية 
و«التربية»: ال داعي للتعطيل

إنقاذ امرأة وطفلني غمرت مياه 
األمطار مركبتهم في الوفرة

بشرى شعبان ـ عبدالعزيز الفضلي

انتظــم طلبة املدارس في املراحل التعليمية املختلفة 
أمس في دراستهم رغم هطول األمطار منذ ليل امس األول، 
حيث شهد عدد من املدارس جتمع املياه في ساحاتها. في 
هذا الســياق، قال مصدر تربــوي لـ «األنباء» إن الوضع 
ال يدعو للقلق، مؤكدا انه ال يوجد ما يســتدعي لتعطيل 

الدراسة.
هذا، وكشف مصدر خاص في وزارة الشؤون االجتماعية 
أن جميع قطاعات الوزارة لم تتأثر جراء تساقط األمطار 
السيما قطاع الرعاية االجتماعية، حيث بفضل جهود فريق 
الطوارئ واالستعداد ملوسم املطر لم تترك األمطار أي اثر 
سلبي على دور من الدور االيوائية وفي جميع االدارات.

مــن جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة أمس أنه نظرا للظروف اجلوية املمطرة، وحرصا 
منها على سالمة املراجعني، فقد مت تأجيل جميع مواعيد 
اللجان الطبية التي كانت مقررة يوم أمس إلى موعد آخر 

يتم حتديده الحقا.

منصور السلطان

نفذت فرقة إطفاء مركز الوفرة صباح أمس عملية 
إنقاذ عائلة أفرادها عالقون في سيارتهم التي غمرتها 

مياه األمطار على أحد طرق منطقة الوفرة.
رجــال إطفاء مركــز الوفرة فــور ورود بالغ لهم 
صبــاح أمس يفيد بحجز عائلة داخل الســيارة التي 
حاصرتها مياه األمطار توجهوا على الفور إلى املوقع، 
حيث استطاعوا إخراج العائلة املكونة من أم وطفلني 
من السيارة التي علقت بوسط املياه، ومن ثم سحب 

السيارة من على الطريق.

إنقاذ طفل رضيع من السيارة

«األشغال»: شبكة التصريف تستوعب مياه األمطار

قال املتحدث الرسمي لوزارة األشغال العامة 
والهيئــة العامة للطرق والنقــل البري م.أحمد 
الصالــح إنه علــى الرغم من اســتمرار وتزايد 
كميــات األمطار في البالد فإن شــبكة تصريف 
مياه األمطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات.
وأضــاف الصالح لـ «كونا» أن األمطار التي 
بدأت بشــكل متواصل منذ الساعات األولى من 
صباح أمس الثالثــاء على جميع مناطق البالد 
تركزت في وسط البالد وبعض املناطق اجلنوبية.

وأكد أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة األشغال 
العامة وهيئة الطرق تتعامل مع بعض جتمعات 
املياه في املناطق الداخلية والطرق الســريعة، 
مبينا قدرة شــبكة تصريــف مياه األمطار على 

اســتيعاب هذه التدفقات رغم استمرار األمطار 
وتزايد كمياتها. ولفت إلى وجود الفرق على مدار 
الساعة على رأس عملها خصوصا مع اقتراب املد 
األعلى للبحر الذي ميكــن أن يؤثر على عملية 
تصريف املياه إلى البحر «وهناك أيضا تنسيق 
بني «األشغال» والدفاع املدني واجلهات ذات الصلة 
للتعامل الفوري ألي بالغ قد يصل للوزارة عبر 
قنوات التواصل االجتماعي واخلط الساخن (١٥٠) 

والواتساب اخلاص بالوزارة».
وأشار املتحدث الرسمي لوزارة األشغال وهيئة 
الطرق إلى وجود فرق موزعة على جميع املناطق 
لرصــد أي جتمع للمياه وإبالغ الفرق املختصة 

للتعامل مع املوقع.

أحد فرق طوارئ «األشغال» تفتح مسالك تصريف مياه األمطارم.أحمد الصالح

األمطار مستمرة اليوم مع فرص لتساقط الَبَرد.. والطقس يتحسن غدًا

فيما تواصل هطول األمطار أمس منذ 
الصباح الباكر على مناطق متفرقة متركزا 
على وسط البالد واملناطق اجلنوبية، توقع 
مراقب التنبؤات اجلويــة بإدارة األرصاد 
اجلوية عبدالعزيز القراوي استمرار تساقط 
األمطار حتى الســاعات األخيرة من نهار 
اليــوم األربعاء مع فرص لتســاقط البرد 
مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن 
تتحسن األحوال اجلوية صباح غد اخلميس. 
وقــال القراوي لـ«كونــا» إن البالد تأثرت 
أمس الثالثاء بأمطار متفاوتة الشــدة بني 
اخلفيفة واملتوسطة عموما قد تكون غزيرة 
علــى بعض املناطق خصوصا الوســطى 

واجلنوبية.
وأضــاف أن هذه احلالة من املتوقع أن 
تســتمر حتى الســاعات األخيرة من نهار 
غــد مع فرص لتســاقط البــرد مصحوبة 
برياح نشيطة الســرعة قد تزيد على ٥٠

كيلومترا في الســاعة وتؤدي إلى ارتفاع 
األمواج البحرية ألكثر من ٦ أقدام وفرص 

لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية األفقية 
علــى بعــض املناطق. وأوضــح أن البالد 
تأثرت بحالة مطرية بدأت من مساء أمس 
األول نتيجــة امتداد منخفض الســودان 
املوســمي مصحوبا بكتلــة هوائية دافئة 
ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض بارد 
فــي طبقات اجلــو العليا أدى إلــى تكاثر 
الســحب املنخفضة واملتوســطة تتخللها 

بعض السحب الرعدية.

بالغات وال إصابات
في هذا اإلطار، قالت قوة اإلطفاء العام 
إن فرقها تعاملت منذ صباح أمس مع عدة 
بالغــات كان معظمها خــالل فترة هطول 
األمطار في عدة مناطق متفرقة في البالد.

وأضافت القوة في بيان إلدارة العالقات 
العامــة واإلعالم أن معظم البالغات كانت 
عبارة عن مركبات عالقة في الطرق املغمورة 
باملياه وجتمع مياه األمطار في بعض الطرق 
وهنــاك عدة منــازل تعرضت ســراديبها 

الرتفاع منسوب مياه األمطار فيها.
وأشارت إلى أنه مت التعامل مع البالغات 
وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه احلوادث 

من دون تسجيل أي إصابات. 
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية 
أمس الثالثاء إغالق عدد من الطرق بسبب 
موجة األمطار التي تشهدها البالد وما نتج 

عنها من جتمعات للمياه.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي 
«انه مت إغالق الطرق السريعة وهي طريق 
(امللــك فهد) مدخل شــارع بيروت باجتاه 
مدينــة الكويــت وفي محافظــة العاصمة 
طريــق اجلهراء مع طريق الغزالي باجتاه 
املركز التجاري (ستي سنتر) وفي محافظة 

األحمدي شارع (السناتر)».
ودعت الــوزارة اجلميــع إلى ضرورة 
اتباع تعليمات وإرشادات رجال االمن في 
الطريق في حال وجود حتويالت أو طرق 

بديلة أثناء هطول األمطار في البالد.

احلالة املطرية بدأت من مساء اإلثنني نتيجة تكاثر السحب املنخفضة واملتوسطة.. وجهود كبيرة من «الداخلية» و«اإلطفاء» في التعامل مع املوقف

(زين عالم) جتمعات مياه األمطار صعبت حركة السيارات  

زحام نتج عن تراكم املياه كمية كبيرة من مياه األمطار

جهود كبيرة لتصريف املياه املتراكمة  (أحمد علي) أجواء ماطرة ورؤية منخفضة على الطرق السريعة  (ريليش كومار)


